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 نماید:برگزار می کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

 سمینار آموزشی

 "اصول بایگانی مدرن نوبت اول"

 
 

 

 

 مدت:

 

 ساعت 4

 (به همراه پذیرایی و صرف نهار) 04الی  7ماه؛ ساعت آذر 37 جمعه زمان:

 ، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار23افروز، پالک خیابان ولیعصر)عج(، باالتر از خیابان بهشتی، کوچه دل :مکان

 ایران انسانی منابع انجمن عضو و بازرگانی مدیریت ارشد ؛ کارشناسصادق فراهانیآقای جناب  مدرس:

 ؛ها و موسساتهای کارگزاری و نهادهای مالی و سایر شرکتمدیران و کارشناسان شرکت :سمینار مخاطبان

 سمینارمندان به حضور در این سایر عالقه

 باشد*می کنندگانناممنوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبت سمینار*برگزاری نفر؛  30 :سمینارظرفیت 

 ریال   000018،2،  با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل :آزاد شهریه

 ریال 001،403،3 با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل شهریه اعضا:

 30/07/74 شنبهچهار تا روز نام:مهلت ثبت

 sts.seba.irکانون به نشانی  از طریق سامانه آموزش نامکمیل ثبتت  نحوه ثبت نام:

 گردد.می اعطاء سمیناردر  حضورکنندگان از سوی کانون گواهینامه به شرکت پایان در  :مدرک
 

 

در آن از اهمیت ویژه های هر سازمان می باشد که سرعت بازیابی اسناد و مدارک بایگانی یکی از مهمترین بخش        

ای برخوردار است. در این سمینار تالش خواهیم نمود تا استانداردهای بایگانی و نحوه طبقه بندی اسناد و مدارک را 

 به صورتی کاربردی ارائه نماییم.
 

 هاسرفصل 

 کدگذاری اسناد و مدارک هایروش 8 اصول بایگانی 1

 بندی اسنادطبقههای روش 9 های اداریانواع نامه 2

 معرفی انواع دفاتر در سیستم بایگانی 11 ارکان نامه اداری 3

 بایگانی جزوه، کاتالوگ و بروشور 11 ارکان سند 4

 بایگانی عکس،فیلم، نقشه، قراردادها 12 چرخه حیات سند 5

 اجرای یک سیستم بایگانی در سازمان 13 اصول بنیادی مدیریت اسناد 6

 سنتی و مدرنتفاوت بایگانی  7
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